
Passo a Passo, Votação das Eleições da 
SEAERJ 2021 
 

Acesso e Login 
 

1. Acesse a caixa de entrada do seu e-mail fornecido no cadastro da SEAERJ 

e procure por um e-mail com o assunto "Link para Eleição da SEAERJ, 

Biênio 2021-2023".  

 

Obs: Não se esqueça de verificar em sua caixa de SPAM.  
 

Obs²: Caso ainda assim não encontre, dependendo do gerenciador de e-

mails que você utiliza, você também pode tentar verificar em demais 

abas do seu e-mail (Promoções, Atualizações, etc). Entre em contato 

com contato@seaerj.org.br caso tiver alguma dificuldade. 

 

Você deverá receber um e-mail com uma mensagem semelhante à 

imagem abaixo. 

 

 

Exemplo, mensagem de e-mail com link para votação. 

mailto:contato@seaerj.org.br


2. Clique no link recebido para abrir a página de votação. 

 

 

Exemplo, mensagem de e-mail com link para votação.  

 

  

Clique no link 

recebido para abrir 

a página de votação. 
 

Atenção: Seu link é pessoal e 

intransferível. 



3. Ao clicar você deverá abrir uma tela de login semelhante à imagem 

abaixo. Siga os passos para logar no sistema de votação. 

 

 Digite os quatro primeiros números do seu CPF. 

 Clique em ENTRAR NÚMEROS e aguarde pela tela de votação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Digite os 4 primeiros 

números do seu CPF. 

Clique para validar os 

números digitados e 

iniciar a votação. 



Votação SEAERJ 
 

1. Selecione o presidente e vice-presidente da SEAERJ em que você deseja 

votar e confirme seu voto. 

 

 

 
 

  

Selecione a 

sua opção de 

voto. 

Clique na bola 

para votar em 

Branco. 

 



2. Digite o código de cada candidato que você deseja votar para 

Conselheiro da SEAERJ. Você pode votar em até  21 candidatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs: Não se esqueça que os códigos são formados por 2 dígitos 

(exemplo: 01, 02, 03, etc). Os números dos candidatos podem ser 

conferidos abaixo.

  

Digite o código do 

candidato. Você 

também pode digitar 

os números em seu 

teclado. 

Se quiser votar em 

branco, clique aqui. 



3. Confirme para cada candidato que você escolher. 

 

 

 

  

Confirme após 

digitar o 

número do seu 

candidato. 

Apague os 

números que 

você digitou 

errado. 



4. Os candidatos que você confirmou irão aparecer em uma lista. Clique 

em AVANÇAR quando a sua lista já tiver todos os candidatos que você 

deseja votar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Se tiver errado 

algum, marque 

os candidatos 

que deseja 

remover e 

clique no botão 

REMOVER para 

tirá-los da sua 

lista. 

Depois de já ter 

escolhido todos os 

candidatos, clique 

em AVANÇAR (ou 

FINALIZAR, se 

você não for 

membro do 

Centro Cultural). 

 

Continue 

digitando para 

votar em mais 

candidatos. 

Confirme cada 

voto. 



5. Parabéns! Você concluiu sua votação para os candidatos da SEAERJ do 

Biênio 2021-2023.  

 

Se você for membro do Centro Cultural, continue a seguir. Senão clique 

aqui para avançar. 

  



Votação Centro Cultural da SEAERJ 
 

1. Selecione o presidente e vice-presidente do Centro Cultural da SEAERJ 

em que você deseja votar e confirme seu voto. 

 

 

  

Clique na bola 

para votar em 

Branco. 

 

Selecione a sua 

opção de voto. 

 



2. Vote em até dez candidatos para o Conselho Consultivo do Centro 

Cultural da SEAERJ.  

 

 

  
Marque as caixas 

dos candidatos 

escolhidos. 

 Clique em 

CONFIRMAR 

depois que tiver 

escolhido todos os 

candidatos que 

você quer votar. 

 

Clique na bola 

para votar em 

Branco. 

 



3. Confirme seu voto clicando em FINALIZAR, ou clique em ALTERAR para 

modificar os candidatos escolhidos. 

 

 

 

  



4. Vote em até dois candidatos para o Conselho Fiscal do Centro Cultural 

da SEAERJ.  

 

 

  

Clique em 

CONFIRMAR 

depois que tiver 

escolhido todos os 

candidatos que 

você quer votar. 

 

Marque as caixas 

dos candidatos 

escolhidos. 

 

Clique na bola 

para votar em 

Branco. 

 



5.  Confirme seu voto clicando em AVANÇAR, ou clique em ALTERAR para 

modificar os candidatos escolhidos. 

 

 

  



6. Parabéns! Você concluiu sua votação para os candidatos do Centro 

Cultural da SEAERJ do Biênio 2021-2023.  

 

 

Continue a seguir. 

  



Comprovante da Votação 
  

Após concluída sua votação, você receberá uma tela informando os votos 

realizados. Lembre-se de guardar sua chave para que você possa verificar 

seu voto e presença no final da eleição. 

 

 

 

  

Clique para imprimir 

o recibo da votação. 

 

Clique para 

enviar o recibo 

da votação para 

o seu e-mail. 

 

Clique para sair. 

 

Não se esqueça 

de anotar sua 

chave para que 

você possa 

conferir seu voto 

e presença no 

final da eleição. 

 

Obs: Sua chave é 

pessoal e 

intransferível. 

 

 



Conferência da Votação 
 

Após o término do período de votação, você poderá através do link 

(https://www.perseusoftware.com/SEAERJ/) conferir os resultados. 

 

Você então poderá visualizar uma janela semelhante à imagem abaixo. 

 

 

 

Digite a chave 

que você anotou 

e clique em 

VOTOS para 

conferir seu 

voto. 

 

Confira estatísticas diversas 

da votação. 

 

Selecione 

opções de 

conferência. 

 

https://www.perseusoftware.com/SEAERJ/

